VIBORG F.F. PROFESSIONEL FODBOLD A/S
Fuldmagt/Brevstemme

Til Viborg F.F.s ordinære generalforsamling den 25. november 2020
Ønsker De at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger, behøver De blot at underskrive fuldmagten og returnere den til
selskabets kontor enten pr. post eller pr. e-mail (larsk@vff.dk). Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen.
Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller valg til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen,
vil fuldmagtshaver nedenfor stemme på fuldmagtsgiverens vegne eller efter sin egen overbevisning.
Undertegnede aktionær i Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S meddeler herved fuldmagt til Bestyrelsesformand Kim Nielsen.
Ønsker du ikke at give fuldmagt til Kim Nielsen, skal du udfylde følgende:
Undertegnede ønsker ikke at give fuldmagt/brevstemme til Kim Nielsen, men meddeler i stedet fuldmagt til:
______________________________________________________________________
Til at repræsentere mig på selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 25. november 2020 og eventuelt senere på en ekstra ordinær
generalforsamling, som har tilknytning til den sidst afholdte ordinære generalforsamling, og på den/disse generalforsamlinger afgive stemme
med bindende virkning for undertegnede.
Undertegnedes aktiebeholdning i Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S er:
Nom. kr.: __________________________________________________________

Stemmer: ___________________________________________

Dato: ________ / ________ -2020
Navn:_____________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse:___________________________________________________________________________________________________________________________
Postnummer & by:__________________________________________________________________________________________________________________
Underskrift:________________________________________________________________________________________________________________________

Afkrydsningsskema

Brevstemme gives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.
Dagsorden (Den fulde ordlyd af dagsorden og forslag fremgår af indkaldelsen)
FOR
Sæt X

IMOD
Sæt X

UNDLAD
Sæt X

Bestyrelsens
anbefaling

1.

Valg af dirigent

2.

Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af
årsrapporten.

o

o

o

FOR

3.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i
henhold til den godkendte årsrapport.

o

o

o

FOR

4.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
1.
Genvalg af Kim Nielsen (formand)
2.
Genvalg af Kim Ricken Jørgensen
3.
Claus A. Christensen ikke på valg
4.
Michael Døssing ikke på valg
5.
Martin Pedersen ikke på valg
6.
Niels R. Hansen ikke på valg
7.
Kim Nielsen udtræder af bestyrelse
8.
Ny valg Sine Juul Praastrup

o
o

o
o

o
o

FOR

o

o

o

FOR

o

o

o

FOR

5.

Viborg Fodsports-Forenings udpegning af et medlem til bestyrelsen:
VFF amatør indstiller Henrik Eriksen

6.

Genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
som revisor.

FOR

Denne fuldmagt/brevstemme skal være retur til Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S senest den 20. november 2020.
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